Youtubevideo: Olavi Syväntö tulevat tapahtumat 4. Olen kirjoittanut videolta asioita talteen. Koko
videon voi katsoa linkistä. Teksti ei ole koko video, vaan alkaa kohdasta 26:40, johon haluan
kiinnittää huomiota! Videolta tekstin on kirjoittanut Jukka S, 2021
https://www.youtube.com/watch?v=07U-tx_C5TA
Kirjoitettu alkaen kohdasta 26:40. ” Ei ole nähty Juutalaisten osuutta lopunajan tapahtumissa.
Nyt on niin että jos Israelia, siis Juutalaista kansaa ei osata laitaa oikealle paikalle Jumalan
palapelissä, niin ei saada muitakaan tapahtumia kohdalleen, vaan ne heittävät kyllä kuperkeikkaa.
Sekaisin siinä menevät päät ja sarvet pedot ja portot ja antikristukset. Pieleen menee jos luullaan
esimerkiksi että valitut ja pyhät Raamatussa aina tarkoittavat morsiusseurakuntaa. Kun siellä
Matteus 24, jae 22, siellä puhutan valituista…

21 Silloin on oleva suuri ahdistus, jollaista ei ole ollut maailman alusta asti eikä
milloinkaan tule*.
22 Ellei niitä päiviä lyhennettäisi, kukaan ihminen ei* pelastuisi.
Valittujen* tähden ne päivät kuitenkin lyhennetään.
23 Jos silloin joku sanoo teille: 'Täällä on Kristus', tai: 'Tuolla hän on', älkää uskoko.
24 Vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja näet nousee. He tekevät suuria
tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Matt 24:2124. (Otan tähän koko asiayhteyden).

… joiden tähden tätä ahdistuksen aikaa lyhennetään, niin automaattisesti uskovat ottavat sen siltä
kannalta että tietenkin me olemme niitä pyhiä ja näin ollen me olemme siellä ahdistuksen ajassa. Ja
näin tästä sitten tulee se oppi, että seurakuntakin joutuu ahdistuksen aikaan. Ei tämä jae todellakaan
edellytä sitä että seurakunta olisi silloin maan päällä. Minä luen sen jakeen:

22 Ellei niitä päiviä lyhennettäisi, kukaan ihminen ei* pelastuisi. Valittujen* tähden
ne päivät kuitenkin lyhennetään. Matt 24:22
Kohdasssa 28:08: Jumalalla on nämä 14400 sinetöityä palvelijaa kaikista Israelin sukukunnista, jotka
silloin evankelioivat maailmaa, ja heidän kauttaan uskoon tulleet ovat sen ajan pyhiä ja valittuja,
joiden tähden ahdistuksen aikaa lyhennetään.
Esim Ilm 7:14 siellä sanotaan tällä tavalla:
Minä vastasin: "Herrani, sinä sen tiedät." Hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka tulevat siitä
suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Ilm.7:14
Voiko joku sanoa ettei nämä ihmiset olisi tulleet uskoon samalla tavalla kuin mekin.
He ovat Jeesuksen veriansion perusteella saaneet syntinsä anteeksi. Näin selvästi tässä anotaan, ja
kuitekin he tulevat tämän suuren ahdistuksenajan keskeltä, mutta he eivät ole morsiusseurakuntaa.
Morsiusseurakunta on temmattu sitä ennen jo ylös. He ovat niitä ahdistuksen ajan pyhiä, joita varten
niitä päiviä lyhennetään.
Matteuksen 16:18 Jeesus sanoo tälle kalliolle, siis Kristus kalliolle minä rakennan seurakuntani.

Minä sanon sinulle: sinä olet Pietari. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit*
eivät sitä voita. Matt.16:18
Kuitenkin Danielin 7:21 sanotaan, ”sarvi , jonka minä näin sotivan pyhiä vastaan, ja voittavan heidät”
Siis Jeesus lupaa että Hänen seurakuntaansa tuonelan portit eivät voita.
Nyt Danielin kirjassa joku sarvi sotii Pyhiä vastaan ja voittaa heidät. no, miten tämä on mahdollista?
Edelleen Ilm 13:7 sanotaan ”ja sille annetiin valta sotia pyhiä vastaan ja voittaa heidät.
Sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja se sai valtaa kaikkinaisiin
sukukuntiin, kansoihin, kieliin ja kansanheimoihin. Ilm.13:7
No kumpi tässä on nyt sitten oikeassa tässä asiassa?
Jos nämä pyhät olisivat morsiusseurakunta, niin tässä olisi selvä ristiriita. Mutta nyt onkin niin että
Seurakunta on silloin jo Karitsan häissä, kun Antikristus sotii maan päällä olevia suuren ahdistuksen
aikana uskoon tulleita pyhiä vastaan.
(jatkuu ilman katoksia merkitsen vain ajan tarkistamisen helpottamiseksi. Olemme kohdassa 30:33
videolla nyt)
Ja se on myös oleva myös Jaakobin, eli kääntymättömän Israelin ahdistuksen aikaa Jeremia 30:7 on
selvä viittaus tähän….
Voi! Suuri on se päivä, ei ole toista sen kaltaista. Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta
hän on pelastuva siitä. Jer.30:7
…. ja kuitenkin, sen ahdistuksen keskellä tulee uskoon ensin 144.000 Juutalaista, heidän täytyy
itsensä ensin tulla uskoon, eiväthän he muuten voi olla Jumalan palvelijoita. Ja sitten heidän työnsä
tuloksena tulee valtava joukko palanoita. Ilm 7:9 nimenomaan sanoo.
Tämän jälkeen minä näin kaikista kansakunnista, heimoista, kansoista ja kielistä
Alkukielellä sanotaan pakanoista
olevan suuren joukon, jota kukaan ei kyennyt laskemaan. He seisoivat valtaistuimen edessä ja
Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin viittoihin, ja heillä oli palmunoksat käsissään. Ilm.7:9
31:40 Tämä joukko tulee ahdistuksen keskeltä

Tämä teksti ei ole koko video, vaan aloitin kirjoittamisen kohdasta 25:40. Katso koko video tästä!
Olavi Syväntö tulevat tapahtumat 4.
https://www.youtube.com/watch?v=07U-tx_C5TA

